
েতলািপয়া o েদিশ মাgেরর িম  চাষ 

েদিশ মাgর আমােদর েদেশ খবুi জনিpয়। e মাgেরর পুি মান, sাদ o বাজার মূল  সবটাi েবিশ। িজoল মাছ িহেসেব e মাছ জীিবত বাজারজাত eবং পিরবহন করা যায় বেল বাড়িত সুিবধা পাoয়া 

যায়। বতর্মােন pাকৃিতক জলাশেয় িবেশষত খাল-িবেল েদিশ মাgর আেগর মেতা pচুর পাoয়া যােc না, তেব e মাছিটর চাষ করা সমব। েদখা েগেছ েদিশ মাgেরর eকক o িম  চাষ সমব হেলo 

িম  চােষ ভােলা uৎপাদন পাoয়া যায়। e পদ িতেত মােছর েদেহর রং o sাস  আকষর্ণীয় হয়। আমােদর েদেশ eর আেগ িবেদিশ বা 'আি কান মাgর' মােছর চাষ r হoয়ার পর সাধারণ েভাকােদর 

মেধ  েনিতবাচক pিতিkয়া েদখা েগেছ। e কারেণ মাgর চােষর pিত aেনেক আgহ হািরেয় েফেলেছন। eখন েদিশ মাgর চাষ কের েভাকােদর আসা িফরেয় আনা সমব।  

 

েতলািপয়ার সে  েদিশ মাgর চােষর সুিবধা মেনােসk েতলািপয়ার সে  েদিশ মাgর চােষ েনিতবাচক pভাব েতমন েদখা যায়িন বরং েবশ িকছু সুিবধা রেয়েছ, েযমন- 

* uভয় মাছi aন ান  মােছর েচেয় pিতকূল পিরেবেশ aিধক সহনশীল। 

* পািনর aিkেজন hাস-বিৃদ েত খবু tিরত pিতিkয়া েদখায় না। 

* সmূরক খাবাের সহেজi aভ স। 

* েপানা pািপেত ঝােমলা েনi। 

* খােদ র জন  eেক aপেরর সে  pিতেযািগতায় িলপ হয় না। 

* েরাগ pিতেরাধ kমতা েবিশ বেল চািষর dি না কম।  

 

পকুুর pসুিত : লাভজনক মাছ চােষ পুকুর pসুিত eকিট grtপূণর্ িবষয়। সিঠকভােব পুকুর pসুত করা েগেল পরবতর্ী সমেয় িবিভন সমস া েথেক েরহাi পাoয়া সমব। পুরেনা পুকুর হেল পািন িকেয় 

পাড় েমরামত eবং পুকুের পাiেপর সংেযাগ থাকেল তা েমরামত করেত হেব। েকােনাভােবi পােড় iঁdেরর গতর্ বা সুড়  থাকা যােব না। পুকুেরর তলেদশ সমান হoয়া আবশ ক। েবিশ কাদাযুক পুকুর 

হেল তলেদশ িকেয় িতন-চার iি  মািট তুেল িনেল পুকুেরর sাস  ভােলা হয়। পুকুর নতুন কাটা হেল তা আয়তাকার eবং eক িমটার গভীর হেত হেব। পুকুেরর েভতেরর িদেক বকচর থাকেব। তেব 

নতুন কাটােনা পুকুের pথম বছর মাgর মােছর বৃিদ  তুলনামূলকভােব কম হয়।  

 

েতলািপয়ার েপানা নািসর্ং : েতলািপয়ার মেনােসk েপানা হ াচাির েথেক েনoয়ার সময় oজন থােক 0.15-0.2 gাম। eত েছাট েপানা সরাসির চােষর পুকুের মজুদ করেল ভােলা ফল পাoয়া যােব না, 

েকননা eেত েপানা aেনক মারাo েযেত পাের। eমতাবসায় pকৃত েবঁেচ থাকা মােছর সংখ া িনrপণ করা সমব নয়। e কারেণ পূণর্ িনরাপতাসহ 20-25 িদন েতলািপয়ার েপানা নািসর্ং করার পর 

গণনা কের মজুদ পুকুের সানানর করেত হেব। 

 

েতলািপয়ার েপানা মজদু : নািসর্ং করা েতলািপয়ার েপানা পুকুের মজুদ করা হয়। e সময় pিত শতাংেশ েতলািপয়ার 180-200িট েপানা মজুদ করা যায়। েতলািপয়ার েপানা আেরা কম মজুদ করেল 

িবিkর সময় েতলািপয়ার oজন তুলনামূলকভােব েবিশ হেব। েতলািপয়ার েপানা মজুদ করার আেগ aবশ i sাস সmত পুকুর pসুত করা আবশ ক। মািট o পািনর িসিত মাপ েজেন িনেয় করণীয় 

ব বসা েনoয়া uিচত।  

 

মাgেরর েপানা নািসর্ং : েতলািপয়ার মেতা মাgেররo েছাট েপানা সরাসির চােষ েদoয়া িনরাপদ নয়। ভােলা o মানসmত েদিশ মাgেরর েপানা সিঠক িনয়েম নািসর্ং করা আবশ ক। e সময় মানসmত 

খাবার িনি ত করেত হেব। মাgেরর েপানা নািসর্ং করার সময় শতাংেশ 1000 েপানা েদoয়া যায়, তেব পািনর gণাgণ রkা করা ঝুিঁকপূণর্ হেল আেরা কম েপানা নািসর্ংেয় িদেত হেব। মাgেরর েপানা 

নািসর্ং eকিট grtপূণর্ ধাপ। কমপেk িতন-চার iি  লmা হoয়া পযর্ন নািসর্ং করা uতম। েপানা নািসর্ংেয়র সময় নাiলেনর জােলর েব নী েদoয়া আবশ ক।  

 

মাgেরর েপানা মজদু : েতলািপয়ার েপানা মজুদ পুকুের aভ স হেয় েগেল েদিশ মাgেরর িতন-চার iি  আকােরর েরাগমকু sাস বান েপানা pিত শতাংেশ 10-12িট হাের মজুদ করেত হেব। মাgেরর 

েপানা মজুেদর সময় লk রাখেত হেব সব েপানা েযন eকi মােনর o আকােরর হয়।  

 

খাবার ব বসাপনা : েতলািপয়া eবং েদিশ মাgেরর িম  চােষ মানসmত সুষম eবং পিরিমত খাবার সরবরাহ aত াবশ ক। েতলািপয়ার খাদ নািল েছাট হoয়ায় eকi সমেয় েবিশ খাবার gহণ করেত 

পাের না। e কারেণ িদেন di-িতনবার খাবার সরবরাহ করা আবশ ক। েতলািপয়া eবং মাgর মােছর িম  চােষ সবেচেয় বড় সুিবধা হেলা e েkেt েতলািপয়ােক pেয়াজনীয় খাবার সরবরাহ করা হেল 

মাgর মােছর জন  aিধক বা আলাদা খাবার সরবরাহ করার pেয়াজন েনi। েতলািপয়ার জন  সরবরাহকৃত খাবােরর uিc  েখেয় মাgর মাছ বৃিদ  েপেত পাের। েতলািপয়ার জন  rেত 20% (েদহ 

oজেনর শতকরা) খাবার সরবরাহ করা হেলo পের তা 3%-e েনেম আেস। েতলািপয়ার খাবাের কমপেk 26-28% েpািটন eবং িভটািমন, খিনজ, eনজাiম সংেযাজন করা হেল ভােলা ফল পাoয়া 

যায়।  

 



aন ান  পিরচযর্া * পািনর িপeiচ (PH) কেম েগেল চুন pেয়াগ করা আবশ ক। পািনেত a ােমািনয়া গ ােসর িনরাপদ মাtা রkা করেত িনয়িমত িজoলাiট eবং গ ােসর uপিসিতেত 'গ ােসােনk 

পাস' ব বহার করেল চািষ uপকৃত হেবন। pিত মােস eকবার 'গ ােসােনk পাস' ব বহাের মৎস  চািষ িনরাপেদ থাকেত পােরন।  

* 10-15 িদন পর পর েতলািপয়ার গড় oজন eবং sাস  পযর্েবkণ করা আবশ ক। Sampling করার সময় মাgর মাছ িঠকভােব জােল না eেল েবড়জাল টানেল মাgর ধরা পেড়। মােছর গােয়র রং, 

বৃিদ , tেকর েকােনা asাভািবক দাগ বা kত আেছ িক না তা পযর্েবkণ করেত হেব। pিত সপােহ di-িতন িদন খাবােরর সে  eজাiম (বােয়াজাiম) pেয়াগ করেল খাদ  rপানর হার ভােলা হয়।  

* খাবার সরবরােহ সাবধানতা aবলmন করেত হেব, যােত খাবােরর aপচয় না হয়, আবার চািহদার েচেয় কম সরবরাহ করা না হয়।  

* মাgর মােছর েদহ sাভািবক না থাকেল বাজার মূল  ভােলা পাoয়া যায় না। e কারেণ পুকুের 'েpাবােয়ািটk' (a ােকায়া ম ািজক) ব বহাের পুকুেরর তলেদেশর পিরেবশ eবং মােছর sাস  ভােলা 

থাকেব।  

* মাgর মােছর tেক দাগ (সাদা তুলার মেতা) েদখা িদেল egেলােক ম ালাকাiট িgন বা ফরমািলেন েগাসল করােল uপশম হয়। 

* মােছ kত েরাগ েদখা িদেল pিত শতেক pিত িতন ফুট পািনর জন  eক েকিজ হাের লবণ pেয়াগ করা আবশ ক। e েkেt pিত eকের 500 িমিল Sanitizer িহেসেব 'পলগাডর্ পাস' ব বহাের সুফল 

পাoয়া যায়।  

* aেনেক মাgর মােছর 'িমেkা ব াকেটিরয়া' িনয়নেণ 'ফুরাজিলডন' ব বহােরর পরামশর্ িদেয় থােকন। মেন রাখেত হেব, eিট মৎস  খােদ  aনুেমািদত নয়। 

েলখক: েমাহাmদ তােরক সরকার 

 


